
 Утвърждавам: 

Десислава Александрова 

Директор СУ „Д. Маринов“ гр. Лом 

КОНСПЕКТ 

за провеждане на писмен приравнителен изпит по Английски език – ЗУЧ /ИИЕ/ 

за 8 клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език, дневна форма на 

обучение, 9 клас през учебната 2020/2021 година  

1. Personal subject/ object pronouns, possessive pronouns

2. a/ an the

3. Present simple vs. Present continuous

4. The Gerund (-ing form); adverbs of frequency, prepositions of time

5. Past simple

6. Prepositions of direction/ movement

7. Past simple vs. Past continuous

8. Adverbs of manner/ time/ place; adverb placement in the sentence

9. Can, could, may, be able to, would, must(n`t) have to/ don`t have to, (not) be allowed to,

should, shall

10. Countable/ Uncountable nouns

11. Present Perfect –just – already – yet – for/ since – ever/ never

12. Future Simple (will, won`t, be going to)

13. Present Continuous/ Present simple (future meaning)

14. Conditionals (types 0, 1, 2)

15. Adjectives- comparisons (as…as/ not as/ so…as), irregular adjectives

16. Relative pronouns and adverbs

17. Adjectives ending in - ed/ - ing

18. The passive voice (with direct/indirect object), reflexive pronouns, attributive nouns used

as modifiers

19. Modals, some/ any/ no/ every and compounds, a/an – the-  zero article

20. Direct/ Reported speech (affirmative and interrogative sentences)

21. Adverbial clauses of time, manner, place and condition

22. Tag- questions, determiners of nouns
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23. Complex Sentences- defining relative clauses

24. Adverbs of frequency, interrogative pronouns, prepositions of time and place, verb

phrases: make, do, take

25. Present simple and Present continuous, action verbs/ stative verbs, comparative/

superlative forms

26. Present perfect vs. Past simple

27. - ing/ -ed participles used as adjectives

28. Infinitive/ gerund

29. Adverbs of manner, degree, place, time, frequency, probability

30. Impersonal sentences( It – there)

Литература: “Legacy 8th  grade”– Express Publishing 

Изготвил:…………………… 

Maрия Димитрова 

Старши учител по Английски език 
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 Утвърждавам: 

Десислава Александрова 

Директор на СУ «Д. Маринов» - Лом 

КРИТЕРИИ 

за оценяване постиженията на учениците при провеждане на  писмен приравнителен 

изпит по Английски език – ЗУЧ /ИИЕ/ 

за 8 клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на чужд език, дневна форма 

на обучение, 9 клас през учебната 2020/2021 година  

Критерии за оценяване на писмен изпит: 

При оценяване на писмен изпит се прилага формулата: 

(Брой на точките за верните отговори умножен по 6)/ 

делено на общия брой точки, 

пример:  за тест оценен максимално с 12 точки (по една точка на всеки отговор), при 

резултат 6 (шест) верни отговора, равностойни на шест точки, оценката е: 

6 x 6 / 12 = среден (3,00) 

Изготвил: …………………. 

Мария Димитрова 

Старши учител по Английски език 

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679

Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от
Регламент (ЕС) 2016/679


